OUTVENTURE.LIFE

ZIELONE
SERCE AFRYKI
WYPRAWY DO UGANDY
Life is an outventure. Live it!

OFERTA WYPRAW
UGANDA:

ZIELONE SERCE AFRYKI
GORĄCY TYDZIEŃ W AFRYCE

• O outventure.life
• Informacje o kraju docelowym
• Atrakcje wypraw

14 DNI
9 DNI

• Jak się przygotować
• Ceny i terminy wypraw
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DOŚWIADCZENIE
30 lat podróży
Ponad 50 krajów, niektóre kilkakrotnie, przyjaźnie na całym świecie i głowa pełna
niezwykłych miejsc i przygód. Glob ziemski okrążony kilkukrotnie samochodem,
pociągami, pieszo... I wielkie plany na przyszłość.

PASJA
Dobrze urodzony...

JAREK SKOWRON
Jeśli żyjesz napędzany ciekawością świata,
opanowałeś niełatwą sztukę podróżowania w
stopniu choć przyzwoitym, a i lubisz zarażać
zapałem innych, to jaki zawód może być w życiu
lepszy niż... podróżnik.

... do podróży. Zamęczałem przyjaciół opowieściami z podróży. Pochwały brałem za
znak ich dobrego wychowania. Ale zaczęli przychodzić do mnie i mówić - "A może byś
nas zabrał ze sobą? Jesteś do tego urodzony". Pomyślałem "czemu nie?" i tak się
narodził outventure. Grupa jeżdżących wspólnie przyjaciół. A potem rzuciłem
dotychczasową pracę.

ZAUFANIE
Podróż to kwestia zaufania
Jadąc w podróż z drugim człowiekiem musisz mu ufać. Wierzyć, że nie prowadzi cię
ku niebezpiecznym przygodom, że podzieli twoje zainteresowania, pokaże ci miejsca
wyjątkowe, takie, jakie lubisz. To naprawdę ważne. Jeszcze się nie zdarzyło, by ktoś
nie chciał jechać ze mną powtórnie.
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INFORMACJE O KRAJU DOCELOWYM
UGANDA
Często nazywana "zielonym sercem Afryki" lub, jak powiedział Winston Churchill,
"perłą Afryki".
Jak w soczewce skupia się tutaj wszystko co w Afryce najlepsze - wspaniała dzika
przyroda, bogata lokalna kultura, oszałamiające krajobrazy i wspaniała, bujna
roślinność.
Idealne miejsce dla tych, którzy chcą poznać Afrykę, poczuć jej magię, spotkać
przyjaznych ludzi i zachwycić się nią na zawsze.
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WYPRAWY DO UGANDY
ZIELONE SERCE AFRYKI

GORĄCY TYDZIEŃ W AFRYCE

13 dni

9 dni

Uganda tętniąca życiem, ze wspaniałą przyrodą i przyjaznymi
ludźmi. Unikalne goryle górskie, szympansy i bogactwo innych
zwierząt. W programie dwa safari z obserwacją gwiazd
afrykańskiej fauny, safari nocne i safari piesze, dwa rejsy,
obserwacja nosorożców i wiele innych. Zachwycisz się pięknem
Zielonej Afryki i jej mieszkańców. Wyprawa komfortowa.

Zobaczysz wszystko, co w Ugandzie najważniejsze: szympansy,
goryle górskie, lwy z Ishashy, pojedziesz na safari i popłyniesz na
rejs wśród hipopotamów. Pieszo tropić będziesz lwy. I na koniec
relaks nad pięknym jeziorem Bunyoni. Tydzień pełen wrażeń i
pozytywnej energii. Dla tych, którzy lubią przygodę, mają nieco
mniej czasu i nie chcą rezygnować z dobrego standardu.
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ZIELONE SERCE AFRYKI
TO CO W AFRYCE NAJPIĘKNIEJSZE
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14
DNI

MAX
ATRAKCJI

STANDARD
KOMFORT

PEŁNY
SERWIS

Maksymalny program
i przerwy na relaks.

Esencja Afryki: dzikie
zwierzęta, krajobrazy,
miejscowa społeczność,
kuchnia...

Noclegi w hotelach klasy midrange i lux, pełne wyżywienie
w cenie. Grupa do 8 osób.

Na miejscu przydadzą się tylko
drobne na pamiątki. Pozostałe
usługi są zawarte w cenie.
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Dzień 1. i 2.

WYLOT Z POLSKI
Jeśli dotrzemy do Entebbe wieczorem - czeka na nas hotel. Jeśli na drugi dzień
rano - ruszamy od razu na trasę naszej przygody.

OD PIERWSZEGO DNIA
MOCNE WRAŻENIA
Nosorożce w Ziwa Rhino Sanctuary - przez godzinę będziesz z bliska
obserwować białe nosorożce; zobaczysz jak sympatycznymi są stworzeniami.
Polski Kościół w Nyabyeya - mało kto spodziewa się, że i w Ugandzie znajdują
się ślady polskiej historii. Odwiedzisz kościół i wioskę zbudowaną przez
Polaków z Armii Andersa w latach 40-tych zeszłego wieku.
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Dzień 3.

MURCHISON FALLS NATIONAL PARK

SAFARI
Pierwsze safari w czasie wyprawy.
Wstajemy wcześnie rano i ruszamy
na pierwsze safari: w Murchison Falls
National Park. Zobaczymy słonie, żyrafy,
lwy, ugandyjskie antylopy i mnóstwo
innych zwierząt. Safari potrwa do obiadu.

REJS PO NILU
Nil Wiktorii, czyli jedna z rzek dających
początek Nilowi. Zobaczymy pluskające się w
wodzie hipopotamy, krokodyle wygrzewające
się na brzegu i wiele innych gatunków zwierząt
schodzących do wodopoju. Widok kąpiących
się słoni zapamiętasz na długo.

WODOSPADY
MURCHISONA
Po dopłynięciu do wodospadów wspinamy
się na ich szczyt, by obserwować zbliżający
się zachód słońca. Widok magiczny.

outventure.life | 2020

Dzień 4.
4i5

SZYMPANSY W KIBALE
Dzień 4. to przejazd do Kibale Forest najlepszego w Afyce miejsca do oglądania
szympansów.
Poszukiwania szympansów zwykle trwają 2-5
godzin. Mamy godzinę na obserwację zwierząt,
fotografie i ciche wyrażanie zachwytów.
Po krótkim odświeżeniu się w lodge'u ruszamy na
2-3 godzinny spacer do Bigodi Wetland, gdzie
podziwiać można wiele gatunków małp, ssaków i
ptaków. Gerezy (czerwone i czarno-białe),
mangabki, koczkodany górskie to tylko kilka z
rzadkich gatunków małp, które można tutaj
spotkać.
Przejazd do Parku Narodowego Queen Elizabeth.
Po drodze zatrzymamy się na Równiku.
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Dzień 6.

QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK

SAFARI
Drugie safari. Docieramy do rejonu Kisenyi,
gdzie czekają już na nas słonie, żyrafy,
bawoły i niemal wszystkie gatunki antylop.
Przy
odrobinie
szczęścia
spotkamy
koronnika szarego, żurawia, którego Uganda
obrała za swój symbol. Będą też lwy i
lamparty (ale pewnie schowane w koronach
drzew).

REJS PO KANALE
KAZINGA
Po obiedzie najwyższa pora na odwiedziny u
hipopotamów. Kanał Kazinga, długi na 32 km,
łączy jezioro Edwarda z jeziorem Jerzego.
Mieszka tutaj jedna z największych populacji
hipopotamów i krokodyli oraz niezliczona liczba
ptactwa. Rejs trwa ok 3 godzin
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Dzień 7. i 8.

GORYLE GÓRSKIE
TREKING W BWINDI IMPENETRABLE NATIONAL PARK
Pogranicze Kongo, Rwandy i Ugandy to jedyne miejsce na świecie, gdzie można spotkać goryle górskie (Gorilla beringei beringei). Zwierzęta fascynujące, niezwykle rzadkie (na
świecie jest ich mniej niż 1000) i będące obiektem wielu legend i mitów (np. King Kong). Lokalny przewodnik przedstawi wszystkie zasady bezpieczeństwa w trakcie
trekingu. Poszukiwanie goryli trwa 2-8 godzin (w obie strony), w zależności od tego, jak daleko są goryle. Godzina spędzona z nimi i możliwość obserwacji z bliska (7 metrów) ich
życia jest jednym z najciekawszych życiowych doświadczeń.
Jeśli powrót z trekingu będzie odpowiednio wcześnie, pojedziemy na spotkanie z lokalną wspólnotą pigmejów Batwa.
Minimalny wiek uczestnika - 16 lat.
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Dzień 9.

JEZIORO BUNYONI
Bunyoni - jedno z najgłębszych i najpiękniejszych jezior w Afryce, na
którym znajdują się 32 wyspy. Po przybyciu na miejsce ruszamy w rejs,
w czasie którego obejrzymy większość z nich. Nazwy wysp pochodzą od
nazwy zamieszkujących ją ptaków lub lub od ich przeznaczenia. Na
przykład Wyspa Kary, najmniejsza ze wszystkich, służyła ludowi Bakiga
do porzucania dziewcząt w ciąży przedmałżeńskiej.
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Dzień 10. i 11.

LAKE MBURO NATIONAL PARK
Po śniadaniu ruszamy do najmniejszego z sawannowych parków narodowych Ugandy - Mburo.
Na miejsce docieramy przed obiadem.
Po obiedzie rejs po Jeziorze Mburo a wieczorem nocne safari, podczas którego zobaczysz
zupełnie inne, nocne, oblicze życia na sawannie.

PIESZE SAFARI
Rzadka okazja, by zwiedzać sawannę pieszo z przewodnikiem. Mburo to jedyny park narodowy w
Afryce, który umożliwia tego typu zwiedzanie. Zupełnie inne wrażenia i odbiór otoczenia. Safari
potrwa 2-3 godziny.
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Dzień 12. i 13.

POŻEGNANIE Z AFRYKĄ
Transfer na lotnisko i powrót do Polski.
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GORĄCY TYDZIEŃ W AFRYCE
PROGRAM WYPRAWY NA 9 DNI
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PROGRAM WYPRAWY

WSZYSTKO CO W UGANDZIE NAJWAŻNIEJSZE

Dzień 1. |

Wylot z Polski.

Dzień 2. |

Przylot do Entebbe - przejazd do Kibale. Po drodze jeziora kraterowe i jaskinie Amabere.

Dzień 3. |

Spotkanie z szympansami w Kibale Forest i mokradła Bigodi, Równik.

Dzień 4. |

Queen Elizabeth NP: tropienie lwów, safari i rejs po Kanale Kazinga

Dzień 5. |

Safari w poszukiwaniu lwów wspinających się na drzewa - Ishasha.

Dzień 6. |

Treking do goryli górskich w Bwindi Impenetrable

Dzień 7. |

Rejs po Jeziorze Bunyoni

Dzień 8. |

Przejazd do Kampali

Dzień 9. |

Powrót do Polski
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JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Paszport

Szczepienie
(żółta febra)

Dobre buty

Ładowarka

Filtr przeciwsłoneczny

Latarka

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
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CENA I TERMINY
ZIELONE SERCE AFRYKI - 14 DNI:
24 stycznia - 6 lutego '21

3 500 USD

GORĄCY TYDZIEŃ W AFRYCE - 9 DNI
6 - 14 lutego '21

2 600 USD

• Wizy do Ugandy,
• Wszystkie noclegi,
• Wstępy do parków narodowych,
• Wszystkie trekkingi i inne atrakcje (w tym pozwolenia na
goryle i szympansy),
• Pełne wyżywienie,
• Transport i transfery lotniskowe,
• Opieka lokalnego przewodnika,
• Polski pilot,
• Rozszerzone ubezpieczenie NNW i KL (dodatkowa ochrona
na trekkingi)
Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

NIE UJĘTE W CENIE
• Przeloty międzynarodowe.
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KONTAKT
WEB
outventure.life

EMAIL
jarek@outventure.life

TELEFON /
WHATSAPP
+48 882 91 81 91

outventure.life
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